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On aika
rauhoittua

J

oulun lähestyessä olen huomannut sen, että
ajatukset haluavat järjestäytyä uudelleen.
Mieleen tulevat kaikki kuluvana vuonna tapahtuneet onnistumiset ja epäonnistumiset, muistot, tunteet ja tunnelmat. Menneiden muistelulle rauhoittuva joulukuu on mitä parhainta aikaa. Se on kuin
tilinpäätöksen tekeminen kuluneen vuoden osalta, jotta
uusi vuosi voisi alkaa tuorein mielin.

da -tyyppisiä kirjauksia hallitusohjelmaan. Se lista ei ollut pitkä, mutta
sisällöltään merkittävä. Sitten listasimme ohjelmaan kirjatut tavoitteemme ja ne, joita sinne ei meidän vaatimuksestamme ollut kirjattu. Koko
huone hiljeni valkotaulun edessä. Lista hallitusohjelmassa olevien kirjausten osalta oli vakuuttava. Ei olisi
uskonut mitenkään, että saimme tavoitteitamme niin paljon läpi.

ON aika pysähtyä hetkeksi ja vetää
henkeä, niin teidän kuin minunkin. Sillä rehellisesti voin sanoa, että onpahan
meillä ollut melkoinen vuosi!

olimme maan suurin puolue. Tuo kannatuksen nousu muutamassa kuukaudessa ei tullut sohvalla maaten - vaan
yhdessä tekemällä.

OLIN niin ylpeä meidän yhteisestä
joukkueestamme.

TAMMIKUUSSA 2015 puolueemme gallup-kannatus sakkasi, joidenkin
mielestä pahimpaan mahdolliseen aikaan - vain muutama kuukausi ennen
eduskuntavaaleja. Syksyn gallup-tulosten alamäen varjostamin ajatuksin
huomasin miettiväni, että muistetaanko meillä edes sitä, että puolueemme
kannatus oli vuosi sitten noin 13 prosenttia? Jos haluaisi vain näsäviisailla,
voisi todeta, että nykyisten gallupien
valossa pudotus nykyiseen ei ole kuin
pari prosenttia - mutta älkäämme laskeko leikkiä vakavalla asialla.

ENNEN eduskuntavaaleja äänestäjät jättivät väellemme toiveita toritapahtumissa: “Tällä kertaa ette saa jäädä oppositioon. Tällä kertaa teidän on
mentävä hallitukseen hinnalla millä
hyvänsä.” Vaalitulos antoi meille sen
mahdollisuuden, että hallitustyölle oli
uskottava pohja, toiseksi eniten paikkoja eduskunnassa. Mutta ei hinnalla
millä hyvänsä.

JOKA tapauksessa vaalivuoteen lähdettiin laskevassa gallup-kannatuksessa. Jälkiviisaana voi todeta, että
kannatuksen lasku teki meille hyvää.
Sisuunnuimme, uskoimme oman puolueemme pitkälinjaiseen ohjelmatyöhön ja omiin ihmisiimme. Jokainen kiersi kentällä, entiset ja nykyiset
kansanedustajat, puoluejohto ja minä
kouluttamassa ehdokkaitamme. Vaalikampanja oli suunniteltu tarkkaan ja
hyvissä ajoin, joten kentälle jäi hyvin
aikaa. Vaalipäivänä huhtikuussa 2015

KOITTI vaalien jälkeinen toukokuu
ja hallitusneuvottelut. Muut puolueet olivat epäileväisiä se suhteen, miten me asemoimme itsemme neuvotteluihin. Ilmassa oli jopa hivenen
alentuvaakin henkeä. Meidän oli kuviteltu olevan kuin keskustan maalaisserkkuja; vähän juntteja ja osaamattomia, kömpelöitä ja rosoisia. Olimme
kuitenkin omien alojemme ammattilaisia, sanansa mittaisia, osaavia ja luotettavia, rakentavia.
KUN hallitusohjelma oli saamassa viimeistä silaustaan, listasimme asioita, jotka olivat olleet ennen vaaleja
niitä ehdottoman tärkeitä, pakko saa-

HALLITUSOHJELMAN
hyväksymisen jälkeen puuhasimme puoluetoimistolla puolueen 20-vuotisjuhlakokouksen,
puoluetoimiston
organisaation uudistamisen ja selittelimme koko kesän vuoroin mitäkin
kohua - samalla jo suunnitellen meille niin tärkeän kuntavaalikampanjan
alkutöitä.
VARMAAN itse kullekin se haastavin kohta hallitustyöskentelyssä on ollut se, että lainsäädäntätyö on hävyttömän hidasta, vaikka eduskunnan
enemmistö olisi hankkeen takana. Mikään ei tapahdu hetkessä. Kiirehdittynäkin menee lausuntokierroksineen
kuukausia ennen kuin mahdollinen
lakimuutos on saatu voimaan ja alkaa näkyä arjessa. Ja meillä kun ei sitä
malttia tunnetusti aina ole.
POLIITTISESTI hallitustaival on ollut poikkeuksellisen haastava. Turvapaikanhakijakriisi lähti vyörymään
kesällä yli Suomen rajan. Samaan aikaan realisoitui silmillemme edellisen
hallituksen väärän päätöksen toteaminen Kreikka-paketista. Yhteiskuntasopimuksen neuvottelut kariutuivat

kerta toisensa jälkeen ja politisoituivat.
HALLITUKSEN politiikka on saanut paljon arvostelua, varsinkin oppositiolta. Mutta kyllähän me tiedämme
sen, ihan omalla kokemuksella, että
oppositiosta on helppo huudella, mutta päätöksentekoon sieltä ei ole mitään asiaa.
EN tiedä, onko oppositiossa ymmärretty, että maassamme on ensimäistä kertaa strateginen hallitusohjelma. Strategisen ohjelman ideana on
se, että siinä kiinnitetään sivusuunnassa kulmapisteet ja tavoite eteenpäin. Näiden pisteiden välissä voidaan
heilua mihin suuntaan tahansa, kunhan tavoite täyttyy. Jos löytyy parempi
tapa löytää säästöjä tai rakennemuutoksia, niin päätöksiä voidaan ja pitääkin sorvata parempaan suuntaan.
PUOLUEEMME ja puoluetoimiston
rooli on muuttunut hallituspuolueeksi tulon jälkeen enemmän kuin osasin
arvioida. Virheitäkin on tehty, mutta
ne on myös tunnistettu ja otettu niistä opiksi. Työtunteja on tälle vuodelle tullut enemmän kuin mikään laki
määrää, ja siksi tulossa oleva joulu
tuntuu erityisen arvokkaalta. Kiitos
hyvät puolueystävät tästä vuodesta!
Meillä on ollut rankkaa, mutta yhdessä olemme siitä selvinneet. Meillä kaikilla on nyt hetki aikaa pysähtyä, puhaltaa, ladata akut ja nollata ajatukset.
Vuoden alusta alkaa seuraava projektimme kohti kuntavaaleja – täydellä
teholla.
Riikka Slunga-Poutsalo
puoluesihteeri

JÄRJESTÖ

toimitus@perussuomalaiset.fi

Lintukorpi tiukan kisan jälkeen Hämeen
piirin puheenjohtajaksi
PERUSSUOMALAISTEN Hämeen piirin puheenjohtajavalinnasta tuli jännittävä. Piirin nykyinen puheenjohtaja,
kansanedustaja Jari Ronkainen ilmoitti luopuvansa piirin
puheenjohtajuudesta eduskuntatyönsä vuoksi.
- En halua toimia niin, että minua ei piirin puheenjohtajana saa riittävästi kiinni kansanedustajan työni vuoksi. Piirin
puheenjohtajan pitää olla helposti tavoitettavissa oman piirinsä asioissa, Ronkainen painotti.
Piiripuheenjohtajan vaaliin
oli ennakkoon asetettu kolme
ehdokasta. Piirijärjestössä on
noudatettu epävirallisesti käytäntöä, jonka mukaan puheenjohtajat ovat vuorotellen PäijätHämeestä ja Kanta-Hämeestä,
mutta käytäntö ei ole ehdoton,
koska kysymyksessä on henkilövaali.
Lahden ja Päijät-Hämeen ehdokkaaksi asettui Lahden Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja, varavaltuutettu Heikki
Raitanen. Häntä esitti Lahden
järjestön puheenjohtaja Martti Mäkelä. Kannatuspuheenvuoron käytti Lahden kaupunginvaltuutettu Paavo Rautkoski

painottaen Raitasen kokemusta.
Kanta-Hämeestä asetettiin
ehdokkaaksi Tammelan kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja ja piirihallituksen 3.
varapuheenjohtaja Matti Lintukorpi. Häntä esitti Jari Ronkainen ja kannatuspuheenvuoron
esitti kansanedustaja Anne Louhelainen.
Kolmas ehdokas oli Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 1.
varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Lulu Ranne. Häntä esitti Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu Antero Niemelä,
joka syksyn mittaan oli tehnyt
ennakkotyötä Ranteen valinnan puolesta. Niemelä on painottanut vuoroperiaatteen mukaista ratkaisua, jonka mukaan
Ronkaisen seuraaja tulee valita
Kanta-Hämeestä.
Piirikokouksessa oli läsnä 70
kuntaosastojen jäsentä, joista 56 oli osastojensa virallisia
edustajia. Ensimmäisessä äänestyksessä Matti Lintukorpi sai
27 ääntä, Lulu Ranne 21 ääntä
ja Heikki Raitanen 8 ääntä. Koska kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolta äänistä, piti järjestää toinen äänestys.
Toisessa äänestyksessä Lin-

Jussi Niinistö vieraili
Kankaanpäässä

Matti Lintukorpi
tukorpi sai 33 ääntä ja Ranne
23. Näin Lintukorpi tuli valituksi perussuomalaisten Hämeen
piirin uudeksi puheenjohtajaksi. Lisäksi piirikokous valitsi piirihallitukseen 17 varsinaista jäsentä ja kullekin varajäsenen.
Piirihallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa ja asettaa piirisihteerin.
Lasse Koskinen

Teurajärvi jatkaa Perussuomalaisten
Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajana
ASIASTA äänestettiin piirin
syyskokouksessa Hannuksen
kylätalolla Kiimingissä. Vastaehdokkaana oli Utajärveläinen
Ahti Moilanen. Oululainen Jari-Pekka Teurajärvi valittiin puheenjohtajaksi äänin 27–24.
– On hienoa, että jäsenistöllä on mistä valita. Ahti on tehnyt ansiokasta työtä Perussuomalaisten ja kansalaisten eteen.
Hän on toiminut aikaisemmin
esimerkiksi piirin puheenjohtajana useita vuosia. Saan olla
tyytyväinen siihen, että jatkopesti tuli. Vuosi olisi ollut liian lyhyt aika puheenjohtajana
ja työ olisi jäänyt kesken, kommentoi Teurajärvi.
Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä toi
piirikokousväelle niin eduskuntaryhmän kuin puoluehallituksenkin terveiset.
– Perussuomalaiset on nyt toiminut hallituksessa noin puoli vuotta, ja tuloksia alkaa näkyä. Hallitustyöskentely ei ole
äkkinäisen hommaa, vaan valmistelutyö on tehtävä huolella,
ettei törmätä esimerkiksi perustuslaillisiin ongelmiin. Olemme hallituksessa pienituloisten
ja heikompiosaisten puolella. Ilman perussuomalaisia esimerkiksi eläkeläisten asumistuen
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PUOLUSTUSMINISTERI Jussi Niinistö kävi ministerivierailulla Kankaanpäässä, jossa hänet juhlallisesti vastaanottivat
Satakunnan piirin puheenjohtaja, rovasti Anssi Joutsenlahti
sekä Kankaanpään kaupunginjohtaja Paavo Karttunen. Niinistö kävi myös tutustumassa tällä
hetkellä Suomen eniten varusmiehiä kouluttavaan Niinisalon varuskuntaan ja puhumassa
Kankaanpään seudun reserviupseerien 70- ja Kankaanpään
reserviläisten 60-vuotisjuhlassa.
Kankaanpään kaupungissa
on mitattu perussuomalaisten
suurin suhteellinen kannatus
Suomen kaupungeista väkilukuun nähden, joten puolustusministerin vierailu oli odotettu
ja toivottu tapahtuma. Kan-

kaanpääläisiä huoletti erityisesti Niinisaloon varuskunnan
kylkeen perustettava maahanmuuttajien vastaanottokeskus.
- Puolustusministerinä en juurikaan pysty tähän asiaan vaikuttamaan, nykyäänhän maahanmuuttajia laitetaan jopa
telttamajoitukseen. Keskustelimme varuskunnan komentajan kanssa muun muassa siitä,
mitä ongelmia voi seurata maahanmuuttajille itselleen, jos he
lähtevät vaikka retkeilemään
varuskunta-alueelle. Varuskunta kyllä pystyy pitämään huolta
omasta turvallisuudestaan, Niinistö vakuutti.
Mika Männistö

Hyvää joulua
HYVÄÄ JOULUA ja onnellista
uutta vuotta toivottaa jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen: Oikeutta Eläkeläisille ry:n
hallitus - Reijo Ojennus, Kalevi

Niemenmaa, Pentti Tuomi, Onni
Hiltunen, Maija-Liisa Kirkkomäki,
Aune Vartiainen, Merja Heimo,
Matti Pehkonen, Leevi Väisänen
ja Pekka Moilanen.

Asianosaisten tulee
kantaa vastuunsa
Kempeleen tapahtumista

Kiimingin Perussuomalaisten Janne Koskela onnittelemassa Jari-Pekka Teurajärveä.
leikkausten poistoa tuskin olisi
tehty, Mäntylä painotti.
Mäntylän mukaan perussuomalaiset ovat vahvasti sitoutuneet hallitustyöskentelyyn.
Vaikuttaminen tehdään hallituksen sisällä, ei huutelemalla
lehtien palstoilla.
– Ministerimme tekevät pitkää päivää ajaessaan puolueemme mukaista politiikkaa
hallituksessa. On turha kuvitella, että esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka olisi tällä
tavoin kiristynyt, mikäli hallituksessa olisi perussuomalaisten
sijaan joku nykyisistä oppositiopuolueista. Hallitus on ainoa
paikka, missä asioihin pystyy oikeasti vaikuttamaan.

Piirihallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Juho Kellolampi (Pudasjärvi), Ahti Nevanperä (Taivalkoski), Lare
Inkala (Oulu), Anne Snellman
(Oulu), Juha Vuorio (Oulu), Aaro
Paakkari (Oulu), Janne Koskela (Oulu), Janne Halunen (Kempele), Tuomas Okkonen (Liminka), Harri Sanaksenaho (Ii), Ahti
Moilanen (Utajärvi), Eeva Mosorin (Raahe), Jari Ojala (Siikajoki),
Matti Viitala (Haapajärvi), Erkki Jauhiainen (Pyhäjärvi), Jarmo
Viinala (Haapavesi), Juha Kostet
(Ylivieska), Eero Erkkilä (Nivala)
sekä Kari Käräjäoja (Oulainen).
Perussuomalaisten
Pohjois-Pohjanmaan piiri
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AAMULLA 24.11.2015 heräsimme uutiseen, joka järkytti kuntalaisten lisäksi koko
Suomea. Nuori, 14-vuotias
tyttö oli raiskattu kahden ulkomaalaistaustaisen nuoren
miehen voimin meidän kotikunnassamme Kempeleessä.
Tässä vaiheessa ennen virallisia tietoja voimme vain kysyä,
onko tapahtuneella yhteyttä
turvapaikanhakuprosessiin?
Järkyttävämmäksi asian tekee se, että Kempeleen valtuusto päätti olla antamatta
kiinteistöjä turvapaikanhakijoiden käyttöön (perusteluina mm. kuntalaisten turvallisuus), mutta osa Kempeleen
päättäjistä sekä ODL eivät luovuttaneet ja keksivät lopulta
keinon saada Kempeleeseen
turvapaikanhakijoita. Nyt herää kysymys: kuinka te kehtaatte, kunnan päättäjät ja
ODL, kävellä alkuperäisen valtuuston päätöksen yli?
Vaadimme ODL:n ja päättäjien kantavan vastuun tästä ja

mahdollisesti tulevista tapahtumista. Kukaan ei nyt tiedä
tytön tulevaisuutta ja sitä, että
milloin taas kuulemme vastaavanlaisesta tapahtumasta
uutisista. Uhriksi tulleelle tytölle ja heidän perheelleen tulee antaa paras mahdollinen
apu, sekä korvaus.
Rikos on tapahtunut Suomen lakien mukaan. Tähän
ovat syyllisiä rikoksentekijät ja rikoksen ennaltaehkäisyn laiminlyömisen lisäksi
myös ODL. Ettekö kertoneet
Suomen arvomaailmasta,
länsimaisesta oikeusvaltioperiaatteesta ja “ennakkokotouttaneet” noudattamaan
Suomen lakia!?
Vaadimme, että jokainen
turvapaikanhakija siirretään
pois Kempeleestä välittömästi, viimeistään vuoden loppuun mennessä.
Kempeleen
Perussuomalaiset ry

In memoriam:
Seppo Hietanen 1945–2015
HELSINGIN Perussuomalaisten piirihallituksen jäsen ja pitkäaikainen puoluetoveri Seppo Hietanen kuoli 14.10.2015
70-vuotiaana sairauskohtauksesta saamiinsa jälkikomplikaatioihin.
Seppo syntyi jatkosodan
päättymisen jälkeen vuonna
1945 kahdeksanlapsisen perheen nuorimmaksi ja ainoaksi pojaksi. Hänen äitinsä kuoli
Sepon ollessa vain 6-vuotias ja
näin perheen isästä tuli siihen
aikaan harvinainen yksinhuoltajaisä. Isä oli ammatiltaan suutari ja työskenteli tämän lisäksi
Helsingissä, Toivolan oppilaskodissa yhtenä maamme ensimmäisistä nuoriso-ohjaajista.
Seppo oli innokas urheilijanuorukainen kun hän 15-vuotiaana sairastui polioon, lapsihalvaukseen, kuten tuolloin
sairaudesta puhuttiin, ja joutui
tämän vuoksi jättämään niin
jääkiekon kuin koripalloilun.
Taistelijaluonteen omaavana
hän kuitenkin kuntoutti itsensä
kävelemään ja liikkumaan niin
hyvin, että vasta viime vuosien aikana joutui turvautumaan
rollaattoriin.
Urheilu pysyi Sepon koko elämän ajan hänen työnään, intohimonaan ja harrastuksenaan.
Parhaiten opimme tuntemaan
Sepon urheilijauran hänen saavutuksistaan kilpa-ammunnassa, jossa hän oli kansallista kärkikastia niin Trapissa kuin
Skeetissä. Hän oli myös Metsästys- ja ampumaseura Helsinki 200:n perustajajäsen ja
toimi aktiivisesti sen puheenjohtajana aina Malmin ampumaradan sulkemiseen vuoteen
1993 saakka.
Työuransa Seppo teki Suomessa yrittäjänä urheilumarkkinoinnin ja ammattimedian
parissa. Hän oli vahvasti isänmaallinen yrittäjä, jolla oli kotimaassa laajat verkostot. Lamayrittäjien kohtalot tulivat
myös Sepon perheelle tutuiksi,
kun 1990-luvun lama iski myös
urheilubisnekseen ja kaatoi
perheyrityksen. Ikuisena tais-

telijana ja optimistina Seppo
kuitenkin perheineen selvisi
myös tästä koettelemuksesta.
Seppo kiinnostui politiikasta
jo nuorena, tavatessaan Toivolassa maamme silloisia ja tulevia poliitikkoja. Viime vuosina
hänen kiinnostuksen kohteitaan olivat vammaisten ja Helsingin vuokra-asukkaiden
aseman parantaminen sekä lamayrittäjien kunnian palauttaminen. Järjestötoimintaan
Seppo osallistui koko elämänsä ajan aktiivisesti, toimien
muun muassa Suomi-Karjalaseuran ja talotoimikuntansa
puheenjohtajana aina kuolemaansa asti. Perussuomalaisten Helsingin piirihallituksessa opimme tuntemaan Sepon
kannustavana ja oikeudenmukaisena jäsenenä, joka osasi tarvittaessa puhua niin suoraan ja tiukasti kuin myös
isällisen sovittelevasti.
Perussuomalaisten tapahtumissa totuimme näkemään
Sepon aina yhdessä puolisonsa Kaijan kanssa. He elivät,
työskentelivät ja jakoivat samat harrastukset sekä mielenkiinnon kohteet yhdessä yli 50
vuoden ajan.
Seppo Hietasta jäivät kaipaamaan puolison, lasten ja lastenlasten lisäksi monet ystävät
sekä suuri joukko helsinkiläisiä
perussuomalaisia.
Markku Saarikangas
Länsi Helsingin
Perussuomalaiset ry

Kauhajoen PS: Turvapaikanhakijoista päätettävä valtuustoissa
KAUHAJOELLA on parhaillaan
kaupungin, liikelaitoskuntayhtymän ja seurakunnan muodostama työryhmä selvittämässä
turvapaikanhakijoiden sijoittamista kuntaamme. Näyttää siltä, että joillakin toimijoista on
halua ohittaa kansalaisten demokraattisesti valitsemat toimielimet päätöstä tehtäessä.
Vaikka kyseessä olisivat hätämajoitukseen sijoitettavat turvapaikanhakijat, Kauhajoen Perussuomalaiset edellyttävät,
että päätös heidän mahdollisesta sijoittamisestaan Kauhajoelle
tehdään kaupungin osalta kaupunginvaltuustossa, seurakunnan osalta kirkkovaltuustossa ja

liikelaitoskuntayhtymän osalta
yhtymäkokouksessa.
Näin varmistetaan, ettei asiassa tehdä hätiköityjä päätöksiä, estetään yksittäisten toimijoiden sooloilu ja varmistetaan
asioiden oikea käsittelyjärjestys. Kyse on ison mittaluokan
päätöksestä, jolla on merkittäviä vaikutuksia edellä mainittujen tahojen talouteen sekä
työntekijöiden työmäärään ja
työkenttään. Puhumattakaan
kuntalaisten asiasta kokemasta
epätietoisuudesta, jota voidaan
lievittää vain asian julkisella käsittelyllä.
Kauhajoen Perussuomalaiset

Turvapaikanhakijat puhuttivat
piirikokouksessa
PERUSSUOMALAISTEN KeskiPohjanmaan piiri ry piti syyskokouksensa Lestijärven talvisissa
maisemissa. Paikalle oli saapunut viitisenkymmentä jäsentä
ympäri maakuntaa. Tilaisuuteen
oli kutsuttu puhujiksi ja tilannekatsauksen antajiksi myös kansanedustaja Reijo Hongisto ja
puoluesihteeri Riikka SlungaPoutsalo.
Suurimmaksi jäsenistön huoleksi muodostui keskustelussa turvapaikanhakijoiden räjähtänyt kasvu, EU:n kaavailema
asedirektiivi ja sote-ratkaisu.
Hongisto kertoi puheessaan
hallituksen tekevän kaikkensa
saadakseen turvapaikanhakijoiden määrän kasvua hidastettua ja hakemusten käsittelyaikaa ja käännytysten aikataulua
nopeutettua. Tilanne on huolestuttava koko Euroopassa,
joka tietenkin heijastuu myös
Suomen tilanteeseen. Aseharrastajien harmiksi EU:n kaavailema asedirektiivi toteutuessaan huonontaisi myös Suomen
puolustusta eikä näin ollen ole
Euroopan virkamiesten loppuun saakka ajattelema asia.
– Uhkaa eivät aiheuta luvalliset aseet, vaan juuri ne luvattomat, Hongisto toteaa.

Slunga-Poutsalo kiitti puheessaan perussuomalaista kenttätyötä ja aktiiveja hyvästä eduskuntavaalituloksesta todeten,
että perussuomalainen kenttätyö on Suomen paras, eikä sitä
jarruttanut edes lehtien keskinkertaiset galluptuloksetkaan,
päinvastoin.
- Gallupit eivät edelleenkään
äänestä. Sote-ratkaisu on lähellä perussuomalaisten isäntäkunta/maakuntamallia joten
senkin toteutumisesta voidaan
olla ylpeitä.
Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous puheenjohtaja Lasse
Lehtisen johdolla valitsi vuoden 2016 puheenjohtajaksi äänestyksen jälkeen edelleen
Arto Pihlajamaan 15 äänellä,
vastaehdokkaana olleen Marko Kulpakon saadessa 11 ääntä.
Kokous päätti hallituksen paikkamääräksi 17 + puheenjohtaja
ja piirin historian ensimmäistä
kertaa näistä paikoista myös äänestettiin. Kokkolaan äänestys
toi viisi paikkaa, Kaustiselle neljä, Pietarsaareen ja Kannukseen
kaksi. Yhden paikan hallituksessa saivat Veteli, Toholampi, Lestijärvi ja Perho.
Sari Karlström

Lähde ehdokkaaksi
alueosuuskauppavaaleihin
SUOMESSA on parisenkymmentä alueosuuskauppaa,
joista puolessa järjestetään
edustajiston vaalit vuoden
2016 alkupuolella. Nyt on
oiva tilaisuus harjoitella vaaleja, saada näkyvyyttä ja vaikuttaa osuuskaupan kehittämiseen.
Suomessa vähittäiskauppa on kaikkein keskittyneintä
Euroopan unionissa. Taloustieteen professori Vesa Kanniaisen mukaan tämä vähentää kilpailua ja mahdollistaa
korkeat hinnat. Ruoan hinta onkin kallistunut Suomessa vuodesta 2010 lähtien EU:n
keskiarvoa selvästi enemmän.
Nyt voit omalta osaltasi vaikuttaa siihen, missä suhteessa kauppasi panostaa bonusjärjestelmään, edullisempaan
hinnoitteluun, palveluverkostoon, valikoimalaajuuteen ja
investointeihin.
Alueosuuskauppavaaleissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18 vuotta täyttänyt
henkilökohtainen asiakasomistaja. Saman talouden jäsenyys ei siis riitä. Jäsenmaksun
tulee olla suoritettu vuoden
2015 loppuun mennessä. Lisäksi listalla tulee olla tämänhetkisen käytännön mukaisesti 5 allekirjoittajaa, jotka
eivät itse voi olla ehdokkaina,
mutta joiden tulee olla alueosuuskaupan jäseniä. Heitä
kutsutaan listan asettajiksi.
Ehdokaslistoilla näkyy usein
monia politiikan keskeisiä
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Kokoukset &
tapahtumat

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset
tarjoavat joulupuuroa kävelykadulla 19.12. klo 10 alkaen.
Paikalla Joensuun perussuomalaisia valtuutettuja ja muita
luottamustehtävissä toimivia.
Tervetuloa!
KUOPIO
Kuopion seudun Perussuomalaiset toivottavat kaikille rauhallista joulua ja onnellista
uutta vuotta 2016. Joulukorttien sijaan tarjoamme perinteiseen tapaan joulupuuroa Kuopion torilla lauantaina 19.12.
klo 10 alkaen. Puuroa jaetaan
niin kauan kuin sitä riittää. Paikalla on tavattavissa myös perussuomalaisten valtuutettuja,
luottamushenkilöitä ja aktiiveja. Tervetuloa!
TURKU
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri järjestää joulupuurotapahtuman Turun
kauppatorilla lauantaina 19.12.
klo 10 alkaen. Tapahtuma jatkuu puuron loppumiseen asti.
Torilla on tavattavissa perussuomalaisia luottamushenkilöitä. Tervetuloa!
LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
19.12. klo 12 Lappajärven Virastotalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
JÄMIJÄRVI
Jämijärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina
21.12. klo 18 Jämijärven Raharinteellä, kirjaston alakerrassa.
Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Glögitarjoilu. Tervetuloa!

paikallisia vaikuttajia. Ehdokaslistoillemme olisikin siis
hyvä saada mukaan mahdollisimman paljon valtuutettuja
ja muita luottamushenkilöitä
yhteistä äänipottia keräämään.
Alueosuuskauppavaalit 2012
olivat ensimmäiset varsinaiset
vaalini. Niiden ansiosta pääsin myöhemmin Tampereen
kaupunginvaltuustoon. Otin
osuuskappavaalit tosissaan ja
jaoin tuulessa ja tuiskussa yli
500 mainosta Prismojen ovilla. Koska sain vaaleissa kuitenkin vain satakunta ääntä, opin
että ne eivät tule ilmaiseksi,
ja panostinkin kuntavaaleihin
ehkä noin 2-3 kertaa enemmän kuin olisin panostanut ilman osuuskauppavaalikokemusta.
Lisätietoa osuuskauppavaaleista löydät osoitteesta www.
osuuskauppavaalit.fi
Lassi Kaleva
kaupunginvaltuutettu (ps.),
Tampere

PORI
Tervetuloa joulukahville ja glögille sekä tapaamaan jäseniämme maanantaina 21.12.
klo 14-18 piiritoimistolle, Satakunnankatu 33-35 B. Tilaisuuden järjestää Porin Perussuomalaiset. Tervetuloa!

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous Kuusamon kaupungintalon valtuustosalissa ti 29.12.
klo 19. Kokoonkutsujana hallitus. Tervetuloa!
NASTOLA
Nastolan Perussuomalaiset
ry:n hallitus kutsuu koolle yleisen kokouksen torstaina 31.12.
klo 18 kunnantalon kokoushuoneessa Antti Eenokki. Kokouksessa käsiteltävät asiat:
puolueosaston purkaminen,
vuoden 2015 tilinpäätöksen
hyväksyminen ja toiminnantarkastajien lausunto. Samassa yhteydessä pidetään sääntömääräinen syyskokous, jossa
käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
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Kuvassa Janne Koskela, Niilo Kärki, Aaro Paakkari, Timo
Koskela ja Tanja Paakkola. Kuva: Jari-Pekka Teurajärvi

Paikallisyhdistyksen järjestötoiminnan koulutusta Oulussa
KOULUTUSOHJELMA Pekasus
rantautui jälleen Ouluun. Tällä kertaa koulutuksen aiheena
oli paikallisyhdistyksen järjestötoiminta. Kouluttajana toimi
Niilo Kärki ja koulutettavia tuli
jokaisesta Oulun paikallisyhdistyksestä eli Haukiputaan, Kiimingin ja Oulun Perussuomalaisista.
Aihe oli koulutukseen osallistuneille aktiivisille järjestötoimijoille sen verran tuttu, että
asiaan päästiin porautumaan

varsin syvällisesti. Keskustelua
käytiin järjestötoiminnan arjessa kohdattuihin käytännön
haasteisiin liittyen ja koulutuksen anti koettiin tarpeelliseksi.
Uuden oppiminen, vanhan
kertaaminen ja jatkuva kehittyminen on tarpeen myös järjestötoiminnassa. Mahdollisuus
saada asiantuntevaa koulutusta
motivoi toimijoita.
Jari-Pekka Teurajärvi

Perusnaiset kiersivät Lapissa
PERUSSUOMALAISET Naiset kiersivät Lapissa lokakuun
loppupuolella. Kiertueella oli
mukana väkeä myös PohjoisPohjanmaan piirin puolelta.
Kansanedustaja Pirkko Mattila ja varakansanedustaja Henna Kupsala kiersivät lauantain
24.10.2015 Simossa, Torniossa, Keminmaassa ja Kemissä yhdessä Lapin Perusnaisten puheenjohtajan Sinikka Jylhän
kanssa. Kiertueella oli mukana
myös kiertuepaikkakuntien paikallisia perussuomalaisia ja piirin toimijoita. Simon yhdistys
osallistui runsaslukuisesti omal-

la paikkakunnallaan Terho Korpikosken johdolla.
Perussuomalaisten teltalla riitti väkeä ja maahanmuuttopolitiikka keskustelutti varsinkin
Torniossa, missä sijaitsee uusi
pakolaisten järjestelykeskus.
Torniolaiset Juhani Keinänen ja
Johanna Aarnio-Keinänen tarjosivat kävijöille makkaraa suoraan grillistä.
Pitkä kiertuepäivä päättyi Kemiin, missä kahvitarjoilun lomassa Lapin piirin varapuheenjohtaja Harri Tauriainen kertoi
tekemästään Maahanmuuttolaina-kansalaisaloitteesta.

- Esitän maahanmuuttajille
käyttöön saman tyyppistä lainaan perustuvaa elinkustannusten kattamisjärjestelmää
kuin opiskelijoiden opintolaina.
Lainan tarkoituksena olisi kattaa maahanmuuton kustannuksia, kuten kotouttamista ja elämistä. Tällä hetkellä opiskelijat
ovat ainoa kansanosa, joka elää
lainalla.
Henna Kupsala
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin piirisihteeri

Perussuomalaiset Ylivieskan markkinoilla

Mölsä Sastamalassa:
Eripura pois omista riveistä!
SASTAMALAN Perussuomalaisten syyskokouksessa vieraillut kansanedustaja Martti Mölsä evästi paikalla ollutta väkeä
Mannerheimin sanoin: ”Se opetus, minkä ennen kaikkea tahtoisin painaa tulevan sukupolven tietoisuuteen on tämä:
eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin vihamiehen miekka”.
Mölsän mukaan media on
nostanut puolueessa ilmenneet
ristiriidat kaiken edelle ja jättänyt huomioimatta sen työn,
jota perussuomalaiset ovat hallituksessa tehneet. Tämän vuoksi tiedotusta kentän suuntaan
parannetaan entisestään mm.
viikoittain julkaistavan perussuomalaisten ministeriryhmän
uutiskirjeen avulla.
- Eri toimijoiden julkaisemat
gallupit kertovat omaa tarinaansa, mutta seuraava todellinen gallup on vuoden 2017
huhtikuussa järjestettävät kun-
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tavaalit. Vaalityö on aloitettava jo nyt parantamalla tiedottamista ja jalkautumalla kansan
pariin, evästi Mölsä sastamalalaisia.
Sastamalan Perussuomalaiset
valitsivat Pentti Haapahuhdan
edelleen puheenjohtajakseen
seuraavaksi kalenterivuodeksi. Haapahuhta kuvasi tulevaa
vuotta haasteelliseksi ja Sastamalan Perussuomalaisten luotsaaminen kasvun tielle vaatii
töitä jäsenistöltä. Nyt tarvitaan
kunnianhimoa, sitkeyttä, rohkeutta ja positiivista ajattelua kaikilta yhdistyksen jäseniltä, totesi Haapahuhta. Sastamalan
Perussuomalaisten hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin
Kalevi Heiskala, Sari Henriksson,
Markku Rudanko, Kari Suhonen,
Päivä Turja ja Olli Välimäki.
Sastamalan
Perussuomalaiset

YLIVIESKAN Perussuomalaiset ja Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri olivat
mukana Ylivieskan markkinoilla lauantaina 17.10. Paikallisyhdistystä tapahtumassa
edustivat Ylivieskan Perussuomalaisten puheenjohtaja ja
kaupunginvaltuutettu Tarmo
Hirvelä sekä varavaltuutettu
Juha Kostet. Piirin puolelta paikalla olivat piirisihteeri ja varakansanedustaja Henna Kupsala Siikajoelta sekä piirin 2.
varapuheenjohtaja Matti Viitala Haapajärveltä.
Viitalan Matin perinteinen

bravuuri, ja PS-teltan suosikkieväs eli muurinpohjalätyt, tekivät tapahtumassa hyvin kauppansa. Teltalla riitti
kävijöitä ja Perussuomalainen-lehti lähti monen kävijän
mukaan. Keskusteluissa nousi esille etenkin euron tämän
hetkinen tilanne sekä Euroopan unionin tulevaisuus. Ylivieska on alueensa keskus,
jonka lähialueella maatalous
elää vahvana ja tuo monelle
leivän pöytään. Etenkin maanviljelijät asettavat voimakkaasti kyseenalaiseksi EU-byrokratian ja tukimaksatuksien

viivästymiset.
Myös maahanmuuttokysymykset ja heikoimman kansanosan pärjäämismahdollisuudet yhteiskunnassa
puhuttivat teltalla kävijöitä. Vaikka mahdolliset leikkaukset monia mietityttivätkin,
kukaan kävijöistä ei toivonut
perussuomalaisten lähtöä hallituksesta.
Henna Kupsala
piirisihteeri, Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pirkanmaalla vaaditaan siirtolaisvirran
pysäyttämistä rajalle
TURVAPAIKANHAKIJAKRIISIN
hoitaminen on kiistatta epäonnistunut. Dublinin ja Schengenin sopimuksia ei ole noudatettu, joten laittomat tulijat ovat
saaneet virrata esteettä Suomeen.
Pirkanmaan Perussuomalaiset
vaativat hallitusta aloittamaan
laittomien maahantulijoiden
käännyttämisen pois Suomesta.
Lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden.
Vihdoin myös rajavalvonnasta vastaava sisäministeri Petteri Orpo on myöntänyt, että
suurin osa turvapaikanhakijoista on saapunut Suomeen elin-
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tason perässä. Nyt saapuneet
turvapaikanhakijat edustavat
kansallisuuksia, jotka ovat työllistyneet heikoimmin Suomeen.
Suomessa ei ole eikä tule työvoimapulaa, jota he voisivat
paikata.
Nyt saapuneet turvapaikanhakijat edustavat kulttuureita, jotka ovat osoittautuneet olevan
ristiriidassa länsimaisen perinteen ja kulttuurin kanssa. Käytännössä tämä kulttuurien yhteentörmäys on näkynyt muun
muassa Ranskassa ja Ruotsissa alueina, jotka eivät ole enää
viranomaisten kontrollissa. Jälkipolvia eivät mitkään selitte-

lyt auta, jos muualla Euroopassa maahanmuuttopolitiikassa
tehdyistä virheistä ei oteta Suomessa opiksi.
Kotouttamistoimien sijasta hallituksen lähtökohtana tulee olla turvapaikanhakijoiden kotiuttaminen takaisin
kotimaihinsa. Talouskriisissään Suomella ei ole varaa ottaa kannettavakseen turvapaikanhakijoista aiheutuvia
menoja, jotka nousevat miljardiluokkaan. Ainoa hyötyjä pakolaiskriisissä on valtiota rahastava turvapaikkabisnes.
Pirkanmaan Perussuomalaiset
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KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.
Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi

otsikoida ja lyhentää kirjoituksia.
Lähetä mielipiteesi
osoitteella:
toimitus@perussuomalaiset.fi tai
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Ei lapsimorsiamille!
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN
suuri määrä on puhuttanut tänä
syksynä laajasti kansaa sekä somessa että lehtien palstoilla.
Osa kommenteista on puolesta,
osa vastaan.
Turvapaikanhakijoiden käyttäytyminen on myös herättänyt
paheksuntaa sekä ihmetystä.
Nälkälakot, mielenosoitukset ja
olosuhteiden moittiminen ovat
loukanneet monia suomalaisia.
On valitettu esimerkiksi ruuasta,
joka kuitenkin kelpaa meidän
koululaisillemme ja päiväkotilapsillemme.
Meidän keskuuteemme on
tullut ihmisiä, joiden lähtökohdat, tavat ja moraalikäsitykset
poikkeavat täysin meidän suomalaisten käsityksestä oikeasta ja väärästä. Meillä esimerkiksi
naiset ja lapset ovat tasa-arvoisia kansalaisia, mutta tämä
meille päivänselvä asia on herättänyt ihmetystä turvapaikanhakijoiden keskuudessa.
Nyt on tullut ilmi, että esimerkiksi Alankomaissa ihmetellään,
miten turvapaikkaa hakevien

miesten alaikäisten lapsimorsianten kanssa pitäisi toimia.
Alankomaissa noin parikymmentä 13-15-vuotiasta tyttöä on
saanut luvan olla vastaanottokeskuksissa huomattavasti vanhempien kumppaniensa kanssa
laissa olevan porsaanreiän takia.
En jaksa uskoa, että tämä olisi
vain hollantilainen ongelma. Ja
ihmettelen kovasti, miksi Alankomaissa ihmetellään tätä asiaa. Meidän maissamme kyse on
pedofiliasta ja sillä siisti. Maassa
maan tavalla!

Oltiin monikulttuurisuuden
vaikutuksista mitä mieltä hyvänsä, jossain menee mielestäni raja. Ja se menee tässä. Me
emme voi hyväksyä näitä lapsimorsiamia ja mikäli heitä maassamme tavataan, pitää siihen
viranomaisten ehdottomasti puuttua ja tukkia lainsäädännössä mahdollisesti olevat porsaanreiät mahdollisimman pian.
Maarit Tuomi
kaupunginvaltuutettu (ps.), Lahti

Kauhuskenaario turvapaikanhakijoista
ON arvioitu, että maahamme
tulee tänä vuonna jopa 50 000
turvapaikanhakijaa. Joissakin
kunnissa turvapaikanhakijoiden
vastaanottoa perustellaan sillä,
että valtio maksaa kustannukset kolmen vuoden ajalta. Siis
kunnilleko hyvä bisnes? Valtion
rahat eivät tule tyhjästä ja valtion kunnille maksama kolmen
vuoden kustannusten korvaus kattaa ainoastaan peruskustannukset.
On esitetty arvioita, että yhden turvapaikanhakijan kokonaiskustannukset ovat noin 30
000 € vuodessa. Yksinkertaisella
laskutoimituksella vuoden kustannuksiksi saadaan 1 500 000
000 €, mikä kansantalouden
tässä tilassa ei liene mikään pieni summa. Julkisuudessa esitetään usein arvioita, että turvapaikanhakijat työllistyvät ja sen
jälkeen maksavat veroja. Työllistyminen yksityiselle sektorille on epätodennäköistä ja
julkinen sektori lienee todennäköisin työllistäjä. Julkisen sektorin toiminta rahoitetaan verovaroin (ja tällä hetkellä osin
velkarahalla), ja verotuloina palautuva osuus on ainoastaan
murto-osa työllistämisen kokonaiskustannuksista. Tosin on
huomioitava, että työllistettyjen
työpanoksen arvo nostaa bruttokansantuotetta arvonlisäyk-

sen muodossa.
Jatketaan ajatusleikkiä. 50 000
turvanpaikanhakijaa hakee perheiden yhdistämistä perhekoon
ollessa viisi ja sen jälkeen maahanmuuttajien määrä on noin
250 000. Kestääkö kansantaloutemme tällaista maahanmuuttajien määrää? Oletetaan edelleen, että maahanmuuttajien
hedelmällisyysluku on kuusi,
niin kahdenkymmenen vuoden
päästä maahanmuuttajien määrä on noin 1 500 000 eli noin 30
prosenttia kantasuomalaisten
määrästä. Onko tämä alkusoitto
islamisaatiolle?
Esimerkiksi Kajaanissa reilut
500 turvapaikanhakijaa näkyvät katukuvassa välillä ikävällä tavalla. Yksin kulkevat naiset
joutuvat huutelujen ja tuijotuksen kohteeksi, mitä useimmat
pitävät kiusallisena. Lisäksi 6-8
miehen joukot eivät tunne esimerkiksi pyörä- ja jalkakäytävällä noudatettavia käyttäytymissääntöjä, joten kantaväestön
on välillä väistettävä jopa ajoradan puolelle. Vastaanottokeskusten työntekijöillä olisi mm.
tämän seikan suhteen runsaasti tekemistä.
Iältään turvapaikanhakijat
ovat reilu parikymppisiä, ja siinä iässä on normaalia lähteä
seikkailuihin mitä eksoottisimpiin maihin, joista sosiaalises-

sa mediassa kerrotaan mitä
ihmeellisimpiä tarinoita hotellimajoituksesta ja anteliaasta
sosiaaliturvasta. Missä määrin
tämä selittää turvapaikanhakijabisnestä, jossa pyörii huomattavat summat rahaa? Tiedotusvälineissä yleensä kuvataan
lapsiperheitä ja naisia, joita kokonaisuudessaan on vain murto-osa turvapaikanhakijoista.
Tämä lienee verovaroin rahoitetun Ylen taholta selkeästi tietoista katsojien manipulointia.
Suomen väestö on 0,001 osa
maapallon väestöstä. Jos oletetaan, että turvapaikanhakijoita on 5 000 000, niin Suomen
osuus ns. taakankannosta olisi noin 5 000 turvapaikanhakijaa ja Kainuun osuus näistä 100
henkeä. Kymmenelle vuodelle jaettuna tämä tarkoittaisi 500
turvapaikanhakijaa vuodessa ja
Kainuun osuus 10 henkeä vuodessa.
Edellä oleva on nimensä mukaisesti kauhuskenaario, jos
kaikkein pahin tapahtuisi. Tosiasiallisesti kysymyksessä olisi
huomattavasti pienempi, tosin
maamme mittakaavassa huomattavan suuri, invaasio turvapaikanhakijoiden muodossa.
Jussi Y. Hyry
YTM, AmO, tradenomi (AMK)

Jo riittää
”romunomistusvero”
AHON hallitus otti aikoinaan
käyttöön tilapäiseksi ilmoitetun auton käyttömaksun, jonka suorittaminen kerrottiin
tuulilasiin liimattavalla merkillä. Maksu oli silloinkin muistaakseni isoissa autoissa suurempi ja varsinkin uusissa,
1.1.1994 jälkeen käyttöönotetuissa, vielä suuremmaksi taksoitettu. Epäilin jo silloin, kun
lasitarroista luovuttiin, että taitaa tulla uusi tilapäisyyden
mitta - ja niin on todella käynytkin.
Nyt jälleen on tätä ”romunomistusveroksi” nimittämääni
maksua nostettu. Esimerkiksi -99 mallisen Renault Clion
vero on tänä vuonna 0,407 €/
päivä ja ensi vuonna 0,572 €/
päivä, raskaamman Subaru
Forresterin vero on tänä vuonna 0,88 €/päivä ja ensi vuonna 1,065 €/päivä. Ja usein
tuotantokäytössä olevien pakettiautojen vero, esimerkiksi VW Transporterissa oli viime
vuonna 509,90 € ja tänä vuonna 544,96 €. Korotusta 35,06 €
ja tulevaisuudessa vielä enemmän, koska summassa on noin
120 päivää tämän vuoden taksalla.
Veronnosto rankaisee varsinkin köyhimpiä, joilla ei ole varaa ostaa uutta pienipäästöistä
autoa ja myös autoharrastajia,
joille on onneksi luotu liikennekäytöstä poisto -järjestelmä.
Se on parasta mitä autoharrastajan kohdalle on koskaan
tullut.

Vaikka nykyistä ajoneuvoveroa ei enää käyttömaksuksi nimitetäkään, on sen aika mielestäni mennyt. Ainoa oikea ja
yksinkertainen käyttöverotus
on polttoaineen hintaan liittyvä, koska ei se kuusen juurella seisova auto mitään kuluta tai saastuta. Ei siihen mitään
satelliittivalvontajärjestelmää
tarvita.
Jos vero laitetaan polttoaineeseen, se suosii pienipäästöisiä autoja ja ennakoivaa liikkumista kevyellä kaasujalalla.
Muutoinkin bensiinin ja dieselin hintaero on nykyisin liian
pieni ja käyttövoimavero vaikuttaa siten, että pienipäästöiset dieselautot seisovat
myyntiriveissä enemmän kuin
bensa-autot.
Bensiinin veroa hieman korottamalla voisi kerätä helposti nämä romunomistus- ja
käyttövoimaverot, varsinkin
nyt kun öljyn maailmanmarkkinahinta on alhainen. Se ei
nostaisi lainkaan talouselämän kustannuksia, koska tuotantokalusto on dieseleitä.
Pikemminkin se olisi pieni piristysruiske suomalaisille kuljetusyrittäjille. Ulkomaisille liikennöitsijöille - varsinkin EU:n
ulkopuolelta tuleville - pitäisi
määrätä jonkinlainen maahantulomaksu ja/tai maastapoistumismaksu.
Tauno Lahtinen
Hämeenlinna

Ay-liike riistoporvarina
SUOMEN suurin vuokrataloosuuskunta VVO on paljastunut varsinaiseksi riistäjäksi. Sen
omistaa osa ammattijärjestöistä ja eläkevakuutusyhtiöistä,
ja se kertoo itsestään kauniisti: “Toimintamme perustuu monipuolisen, turvallisen ja hyvän
vuokra-asumisen tarjoamiseen.
Liiketoiminnalla toteutetaan yhteiskunnallista peruspalvelua,
mikä antaa luontevan lähtökohdan hyvälle yrityskansalaisuudelle.”
Yhteiskunnallinen peruspalvelu ei kohtaa pienipalkkaista vuokralaista. Korkeaa vuokraa peritään siksi, että jaettavaa
riittää varakkaalle ay-liikkeelle ja
parille työeläkevakuutusyhtiölle.
VVO jakoi viime vuonna osinkoa
- siis vuokrassa perittyä rahaa 22,2 miljoonaa euroa, josta ayliike sai 14,6 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.) otti asian esiin viimeksi eduskunnan
kyselytunnilla (28.11.15). Hän
totesi osinkotulon olleen verovapaata ja viittasi SDP: n puheenjohtajan, kansanedustaja
Antti Rinteen istuneen vuokraasuntoyritys VVO:n hallituksessa
päättämässä osingoista.
Yhteiskuntavastuulliset
instanssit näyttävät yhteistuumin riistävän pienituloisia vuokra-asujia aivan kuin vauraat
isännät sata vuotta sitten torp-

pareitaan. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus kyllä sotien jälkeen
kehittyi, mutta nyt on luisuttu vanhoihin malleihin, ei ihme,
että sosialistien kannatus hiipuu.
Köyhä ei enää tiedä ketä äänestää, ehkä siksi äänestysaktiivisuus on myös hiipunut.
Usein pienituloisuus ja korkeat vuokrat johtavat myös sosiaalikaruselliin, jossa asumistuella
autetaan vuokralaista selviytymään. Vanhan liiton ay-väki loi
tämän sosiaalijärjestelmän, mutta tarkoitus ei ollut rikastuttaa
järjestötoimintaa, kuten nykyisin
tapahtuu.
Esko Järvenpää
eläkeläinen
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Uupumuksia
TYÖUUPUMUKSESTA on puhuttu jo kohta pari vuosikymmentä, ja monelle lienevät
tuttuja termit kuten burnout,
kyynistyminen ja alentunut ammatillinen itsetunto.
Suomen Akatemian tutkimuksen mukaan viimeisten kahden vuoden aikana lukioikäisten tyttöjen kohdalla uupumus
on lisääntynyt jopa 30 %. Reilun kolmenkymmenen helsinkiläisen koulun oppilaiden (759
kpl) keskuudessa lähes puolet
12-vuotiaista on väsynyt tai kyllästynyt kouluun ja kokee, ettei
koululla ole heille merkitystä.
Tutkijat varoittavat, että koulun
merkityksen kadottaneet oppilaat ovat vaarassa syrjäytyä.
Tutkimusta johtaneen Helsingin ja Jyväskylän yliopistossa
psykologian professorina toimivan Katarina Salmela-Aron mukaan nuorten pitäisi kehittää
taitoja, joilla he voivat luotettavasti suuntautua ja navigoida tulevaisuuden yhä epävarmemmassa digitaalisessa ja
globaalissa työelämässä. Sal-

mela-Aron mukaan sosiaaliset
taidot, sisukkuus ja sopeutumiskyky ovat avaintekijöitä menestykseen.
Helsingissä tehdyn tutkimuksen tuloksia voidaan pitää
huolestuttavina. Vaikka analyysi keskittyykin enemmän tuloksiin ja tämän hetken tilanteeseen - ja varsinaiset syyt
nuorten uupumukseen ja kyynistymiseen jäävät vähemmälle
- niin herranjestas. Minkälainen
maailmasta onkaan tulossa, jos
jo 12-vuotiaat kokevat suorituspaineita ja uupuvat koulussa!
Itse aloin miettiä tulevaisuutta
vakavasti vasta noin 30-vuotiaana, jolloin totesin sen olevan
liian myöhäistä. Toki omassa
nuoruudessanikin oli hetkiä,
jolloin koulu tuntui tarkoituksettomalta, mutta parin päivän
oma loma virkisti kummasti. Kyseistä lomaa kutsuttiin silloin
pinnaukseksi.
Pahaa pelkään, että liian yksitoikkoinen subjektiivisesta päivähoidosta nauttiminen kaikenlaisine harrastustoimineen

katkaisee lapsuuden liian varhain. Ja heti kun lapsi oppii lukemaan, hän tavaa tabletistaan
kuvatekstejä vaikkapa Anneli Auerista tai Jari Aarniosta. Vähemmästäkin vähintään hämmentyy.
Olen eri mieltä professori Salmela-Aron kanssa menestyksen
avaintekijöistä. Jos kaikki opettelevat sosiaalisiksi sopeutujiksi, niin meiltä loppuvat insinööriaihiot. Pelkällä puhumisella ei
menesty, jos ei osaa tehdä mitään.
Mutta hyvä, että tutkitaan ja
ollaan huolissaan. Koululaitoksemme onkin nauttinut suurta
luottamusta ja monista maista
on käyty ottamassa meiltä mallia. Olemme jopa haaveilleet
tekevämme kouluosaamisestamme vientituotteen. Viedään
pois. Ja kehitetään jotain ihan
uutta tilalle!
Urpo Lehtimäki
Naantali
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heessä riitti omasta takaakin,
sillä Sibelius on säveltänyt viisi joululaulua. Jo mainitun lisäksi Joulupukki kolkuttaa, Jo
on joulu täällä, Jo joutuu ilta ja
yksi kaikkein suosituimmista
joululauluistamme En etsi valtaa loistoa.
Muistan jopa ensimmäiseltä
eduskuntakaudelta 1980-luvulta, miten silloisen puhemiehen
Ahti Pekkalan toivomuksesta
aina eduskunnan joulujuhlassa laulettiin tämä Sibeliuksen
säveltämä ja tunnetun kirjailijamme, lasten satusedäksikin kutsutun Sakari Topeliuksen
sanoittama En etsi valtaa loistoa. Ja yhä edelleen se on myös
eduskunnan toivotuin joululaulu, sillä nytkin edelliskauden
eduskunnan joulutilaisuuksissa
se aina laulettiin. Eikä ihme, onhan niin sävel kuin runoasukin
mitä puhuttelevinta meidän jokaisen joulunviettoa ajatellen,
kun pyydetään Herraa maan ja
taivahan: Nyt köyhän niin kuin
rikkaan luo suloinen joulus tuo!
Niinpä ei turhaan ole sanottu,
että tämä joululaulu on koko
joululaulukirjallisuutemme herkintä uskonnollista lyriikkaa,
jolla on sanottavaa jokaiselle
ihmiselle.
Saamme myös olla kiitollisia, että virsikirjassammekin on
suurten suomalaisten merkkimiesten kuten Mikael Agricolan,
Elias Lönnrotin, J.L. Runebergin
sekä Sakari Topeliuksen kirjoittamia ja Jean Sibeliuksen, Leevi
Madetojan, Oskar Merikannon ja
Toivo Kuulan säveltämiä virsiä.
Sibeliuksen säveltämä virsi 462 Soi kunniaksi Luojan on

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ Suomen liput liehuivat saloissa ja
muistuttivat itsenäisestä Suomesta ja suomalaisuudesta.
Sotaveteraaneja muistetaan
nykyisin kiitettävästi, mutta
valitettavasti auttamiseen on
herätty turhan myöhään. Vain
sodan käynyt sukupolvi muistaa menetykset - ja osaa vielä
antaa arvoa Suomen itsenäisyydelle.
Kuinka monet ihmiset ja yritykset toimivat käytännössä itsenäisyyden, isänmaan ja
yhteisön edun puolesta? Työpaikat siirtyvät Kiinaan, Intiaan, Venäjälle ja muihin halvemman työvoiman maihin.
Merkittävä osa yrityksistä toimii erilaisilla valtion maksamilla tuilla (meidän rahoilla).
Voittojen tuloutus on jäänyt
tekemättä maahamme, kun
suurin osa voitoista tuloutetaan ”verokeitaisiin”. Tämä on
merkittävä syy työttömyyteen
Suomessa. Nämä rahat eivät
pyöritä maamme taloutta.
Kun tällaista toimintaa on
tehty tietoisesti vuosia - joka
suunnalta isänmaata vastaan

- ei ole ollut muuta odotettavissa kuin mikä tilanne meillä
nyt on. Isänmaa tarvitsee toisenlaista asennetta.
Köyhyyttä lisäävät suuret
kansainvaellukset, kun työtä
ei ole tarjolla omille työttömille eikä maahan tuleville. Jaetaan se vähäkin tulo vieläkin
suuremmalle joukolle. Kustannukset revitään keskiluokalta, eläkeläisiltä ja huonompi-osaisilta. Tällainenko on
Suomen tulevaisuus?
On sanonta: ”Laiva on sellainen kuin on kapteenikin”.
Monta vuotta Suomella on ollut huonoja johtajia. Tulokset
näkyvät räikeinä eriarvoisina
ihmiskohtaloina. Johtajilla on
ollut oma etu isänmaan edun
edellä, eivätkä he tunnista
isänmaan käsitettä. Köyhät
köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat
Suomessa - siihen on tietoisesti pyritty.
Jos Kekkonen vielä eläisi, hän toistaisi sanontansa:
”Senkin helvetin tunarit”.
Aila Lahtinen

Heittoja vasemmalta

Rakkaat jouluvirret virittävät joulumielen
KULUVAA vuotta olemme saaneet viettää suurimman säveltäjämestarimme Jean
Sibeliuksen syntymän 150-juhlavuotena monin arvokkain tilaisuuksin ja muistamisin. Häntä kelpaakin juhlia, onhan hän
ehkä kaikkein tunnetuin ja arvostetuin suomalainen maamme ulkopuolellakin. Voimme
olla kiitollisia hänen mittavasta elämäntyöstään myös siinä
mielessä, että voimme laulaa
hänen sävellyksiään niin joululauluissa kuin virsikirjassammekin.
Kauneimmat joululaulutilaisuudet kokoavat vuosi vuodelta kirkkoihimme suuria määriä innokkaita joululaulujen
laulajia. Laulujen joukossa on
aina myös kaksi Sibeliuksen säveltämää laulua En etsi valtaa
loistoa ja On hanget korkeat
nietokset.
Sibeliuksen tytär on kertonut perheen joulunvietosta kotona Ainolassa, miten lapset
oli suljettu lastenkamariin siksi ajaksi, kun vanhemmat valmistelivat salaperäisiä jouluaaton tapahtumia ja koristelivat
kuusen. Sitten kun isän flyygelin ääressä soittaman On hanget korkeat nietokset -laulun
sävelet alkoivat kuulua, pääsivät lapset kynttilöin kirkkaasti valaistuun saliin - ja lastenkamarin pimeyteen tottuneiden
lasten silmissä kynttilät näyttivät tavallistakin kirkkaammilta.
Sitten laulettiin useita joululauluja ennen kuin lopulta kaivattu vieras eli joulupukki partoineen saapui.
Joululauluja Sibeliuksen per-

Mikä on isänmaa ja mitä on
isänmaallisuus?

alun perin Helsingin yliopiston
promootiokantaatista ja se on
tehty suomen kielen yliopettaja professori A.W. Koskimiehen
tekstiin. Aluksi virsi oli Hengellisissä lauluissa ja virsissä vuodesta 1921, ja kun se otettiin
vuoden 1938 virsikirjaan, tuli
siihen yksi lisäsäkeistö, joka on
alkuperäisen tekijän puolison
Ilta Koskimiehen käsialaa.
Sibeliuksen joululaulu En etsi
valtaa loistoa on myös otettu virsikirjaan viimeisessä virsikirjauudistuksessa, mutta virsikirjakomitea muutti sanoja
niin paljon, ettei sitä välttämättä tunne alkuperäiseksi ja siksi
esim. kaikissa Kauneimmat joululaulut -vihoissa sitä lauletaan
alkuperäisillä sanoilla En etsi
valtaa loistoa.
Näin nämä Sibeliuksen jouluvirret tuovat yhä omalta
osaltaan joulu joululta meille
oikeaa joulumieltä ja lähimmäisistämme huolehtimista. Niinpä
säveltäjämestarimme katsellessaan Ainolan puutarhan korkeaksi kasvanutta puuta, joka
oli aivan pieni heidän sinne tullessaan, kuuli sen ikään kuin sanovan: ”Sinä lähdet pian pois,
mutta minä jään tänne kenties
vielä vuosisadoiksi”. Ja niin säveltäjämestari sanookin: “En käsitä, kuinka ihminen voi elää
ilman uskontoa. Elämä on täynnä salaisuuksia. Mitä vanhemmiksi tulemme, sitä selvemmäksi käy, miten tavattoman
vähän oikeastaan tiedämme.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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ENTINEN pitkäaikainen Lapin
kansanedustaja pakinoi kolumnissaan pakolaisuudesta ja sen
syistä. Kolumnissaan tämä vasemmistoliiton vanha suuruus
myös täräytti, että Rajat kiinni -tapahtumaan osallistuneet
ovat rasisteja. Varsin harkitsematon heitto, koska tapahtumiin osallistui paljon tavallisia
huolestuneita kansalaisia. Myös
niitä, jotka ovat aikoinaan häntä
äänestäneet kansanedustajaksi.
Rasistikortti alkaa olla jo loppuun pelattu, ei se enää ole
valttia. Sillä on liikaa nokiteltu ihan väärissä asiayhteyksissä. On käynyt kuten Jaakko Teppo lauloi: ”Valtit hävis pakasta,
jäi mustamaija vain.” Ex-kansanedustajalla menee kolumnissa
sekaisin sian jalat ja jalan sijat.
Myös muutama muu vasemmistoaktiivi on kynäillyt Rajat
kiinni -tapahtumista. Tuomitsevat ne jyrkästi ja vihjailevat perussuomalaisten järjestäneen
kyseiset tilaisuudet. Ei osunut
ihan napakymppiin, kaikkea
kunniaa ei kannata sentään perussuomalaisille antaa. Järjestäminen ja osallistuminen ovat

kaksi täysin eri asiaa. Rajat kiinni -tapahtumissa ei jäsenkirjoja esitelty, mutta näytti olevan
ihmisiä useista eri ryhmittymistä. Suurin osa tietenkin jäsenkirjattomia, kaikenikäisiä, tavallisia
kansalaisia.
Kuunneltiin asiallisia ja tärkeitä puheenvuoroja, jonka jälkeen
käytiin jaloittelemassa. Vaikka
kelit olivat koleahkot, ei kaulaliinoja kääritty kasvojen peitoksi. Joissain tietyissä kokoontumisajoissa esiintyy sellaistakin.
Vasemmiston miehet kirjoittivat myös, että mielenosoituksia pitäisi järjestää perussuomalaisten puoluetoimiston edessä.
Alkaa kuulostaa jo aika arveluttavalta. Vasemmalta tulee kaikenlaista kritiikkiä ja heittoa
kohti perussuomalaisia. Senhän
toki ymmärtää, kun on menty
ohi, niin harmittaahan se aina
vaan.
On hyvä muistaa sekin, että
gallupit eivät äänestä - vaan ihmiset.
Ari Saukko
Tervola

Mitä minä sanoin
TÄLLAISEN vanhan miehen on
ikävä aina joutua sanomaan, että
”mitä minä sanoin”. Tai ei se ole
ikävää, mutta se, että vaikka näin
on, niin mikään ei muutu.
Mietitään vaikka nykyisenlaista sosiaaliturvaa. Jokainen tajuaa nyt, että moinen järjestelmä ei
vaan voi toimia. Kuten ei myöskään voi toimia sellainen ajatus,
että meidän tai Ruotsin kaltainen
maa voisi pärjätä ilman asevel-

vollisuutta tai jalkaväkimiinoja.
Viimeisin mitä-minä-sanoin-kokemukseni on havainto siitä, että
rajoittamaton maahanmuutto ei
olekaan loputon siunaus. Odotan innolla, milloin ilmastonmuutoshype myös todetaan harhaksi.
Mitä minä sanoin.
Kim Lindblom
Helsinki

Muut edellä

Miksi vastustan burkakieltoa?
MARRASKUUSSA uutisoitiin,
että Viron oikeusministeriössä
on valmisteilla burkan ja niqabin kieltävä laki, joka koskisi yleisiä paikkoja, valtion virastotaloja, kouluja ja sairaaloita.
Kieltoa perustellaan Viron oikeusministeriössä sillä, että kasvojen peittäminen julkisella paikalla on “vierasta virolaiselle
kulttuurille”.
Viron poliitikoille täytyy antaa
tunnustusta proaktiivisuudesta – he tekevät jotain jo ennen
kuin muslimimaahanmuuttajien määrä kasvaa suureksi.
Euroopan maista ainakin Belgiassa ja Ranskassa on tehty kasvot peittävien huntujen
käyttökielto, joka on voimassa
yleisillä paikoilla. Belgiassa kasvot peittävien huntujen käyttökieltoa on perusteltu kansallisella turvallisuudella. Ranskassa
burka- ja niqab-vaatteiden on
katsottu olevan sopimattomia
maalliseen yhteiskuntaan ja niiden on katsottu alistavan naisia.
Jotkut toivovat burka- ja
niqab-kieltoa Suomeenkin.
Vuonna 2013 perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti
Saarakkala laati lakialoitteen kyseisten vaatteiden kieltämisestä
yleisillä paikoilla sakkorangaistuksen uhalla. Lakialoitteen allekirjoitti enemmistö perussuomalaisten kansanedustajista.
Itse vastustan tällaista kieltoa,
vaikka suhtaudun islamilaiseen

maahanmuuttoon kriittisesti.
Perustelen seuraavaksi kantani.
Iranissa on voimassa huivipakko, jonka nojalla naisten tulee
käyttää hiukset ja niskan peittävää huivia julkisilla paikoilla. Sääntöä noudatetaan pitkin
hampain ja rangaistuksen pelossa. Monet iranilaisnaiset riisuvat huivinsa heti kotiin tai ystävän luokse astuttuaan. Vaikka
kyse onkin pakosta eikä kiellosta, näen tilanteen vertailukelpoisena: lainsäädännöllä voidaan kyllä vaikuttaa ihmisen
pukeutumiseen eli ulkonäköön,
mutta ei niinkään ihmisen arvoihin ja asenteisiin.
Vaatekappale elottomana materiana ei voi olla paha. Sen sijaan vaate voi edustaa jotain
sellaista, mitä pidetään yhteiskuntaan sopimattomana. Jos
emme halua, että Suomessa
käytetään burkaa, niin burka
mitä ilmeisimmin edustaa sellaista ilmiötä tai ajattelutapaa,
jota emme halua kotimaahamme. Tällöin tulee puuttua ennen
kaikkea syihin eikä seurauksiin.
Yksittäisen vaatteen kieltäminen on samanlaista toimintaa
kuin pölyn lakaiseminen maton alle. “Poissa silmistä, poissa mielestä” -ajattelu ei ratkaise
ongelmia.
Tuomas Tähti (ps.)
Turku

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa

KANADA suunnittelee ottavansa vain lapsia, naisia ja perheitä Syyrian pakolaisista. Vedoten
olemassa oleviin turvallisuushuoliin, yksintulevat miespuoliset turvapaikanhakijat eivät
sisälly suunnitelmaan. Näin uutisoi Kanadan kansallinen uutistoimisto CBC.
Pidän Kanadaa Suomen kaltaisena maana, turvallisena
paikkana ja ihmisoikeuksien
puolustajana. Miten on mahdollista, että tämä kaikin puolin esimerkillinen maa ei puhu
kansainvälisistä sopimuksista,
niin kuin tekevät Suomen päättäjät?

Kohtaan ihmisen aina yksilönä. Mutta politiikka korkeimmalla tasolla ei ole yksilön kohtaamista. Se on järkipeliä, ei
tunnehuumaa. Huomataanhan
se siitä, mitä leikkauksia nyt ollaan tekemässä. Ovatko he kohdanneet eläkeläistä, lasta tai
pienituloista, joihin nämä leikkaukset kohdistuvat? Miksi sitten turvapaikanhakija olisi eri
asia? Pääministeri Juha Sipilän lupaama koti Kempeleessä osoittaa sen, että on ajateltu
tunteella, ei järjellä.
Luottamus politiikkojen kykyyn tehdä työnsä on rapissut.
Kuka tahansa, joka ymmärtää

ison kuvan, osasi ennakoida miten tässä käy. Suomeen tulevat suuret määrät turvapaikanhakijoita tulevat aiheuttamaan
levottomuuksia puolin ja toisin sekä kustannukset nousevat. Jotain on sentään tekeillä,
mutta miksi tilanteeseen pitää
herätä vasta sitten, kun tilanne
kaatuu päälle?
Uskaltavatko päättäjät nyt jo
vihdoin tehdä jotain meidän
suomalaisten puolesta, kun
muut tekevät edellä?
Harri Viittala
Oulu

HENKILÖVALINTOJA
HAUKIPUDAS
Haukiputaan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajana jatkaa Aaro Paakkari. Hallitukseen valittiin myös Timo
Koskela ja Juha Kurkela.
KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset
ry:n yleinen syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Hannu Siipolan. Hallitukseen
valittiin myös Janne Koskela,
Jouni Isola, Elina Kokkoniemi,
Teuvo Appel ja Tanja Paakkola.
LAIHIA
Laihian Perussuomalaiset ry:n
syyskokouksessa tehtiin henkilövalintoja vuodelle 2016.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Heikki Latva-Nikkola.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin Asko Salminen, Jukka Jänisoja, Pasi Laakso, Pentti Kananoja, Jyrki Pihlajamaa sekä
Asko Koivisto.
PUDASJÄRVI
Pudasjärven Perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi

valittiin Pertti Manninen. Hallitukseen tulivat valituksi Aino-Kaisa Asikkala, Sari Honkanen-Rönkkö, Juho Kellolampi,
Reino Niskasaari, Eila Puurunen, Marko Sarajärvi ja Kari
Tykkyläinen.

PYHÄJÄRVI
Pyhäjärven Perussuomalaiset
ry valitsi yksimielisesti nykyisen puheenjohtajan Alpo Kosken jatkamaan tehtävässään
myös ensi vuonna. Hallitukseen valittiin myös Erkki Jauhiainen, Irja Haavisto, Markku
Kämäräinen, Mauri Kinnunen
ja Ensio Uhlgren.
RAAHE
Raahen Perussuomalaiset valitsi puheenjohtajaksi yksimielisesti Lasse Mikkolan. Uusien
jäsenten mukaantulon myötä
kokous päätti nostaa yhdistyksen hallituksen jäsenmäärää
entisestä. Hallitukseen valittiin vuodelle 2016 Anna- Liisa
Virta, Eeva Mosorin, Arvo Latomaa, Satu Härkönen ja Jonne
Törmäkangas.

YHTEYSTIEDOT

RAASEPORI
Raaseporin seudun Perussuomalaiset valitsi syyskokouksessaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajaksi Jussi Karhilan.
Hallituksessa istuvat myös Petri Palin, Veijo Kämppi ja Risto Herala.
TURKU
Turun Perussuomalaiset ry valitsi syyskokouksessa uuden
puheenjohtajan. Nuijaa heiluttaa ensi vuonna Tuomas Tähti.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Pirjo Lampi, Erkki Sinkko,
Timo Rumpunen, Risto Forsberg, Markku Säisänen, Mikael
Miikkola, Taisto Penttilä, Jaana
Auvinen, Ritva “Kike” Elomaa
ja Pekka Valtanen.
TYRNÄVÄ
Tyrnävän Perussuomalaiset ry
valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Eino Pasasen tulevaksi
toimintavuodeksi. Hallitukseen
valittiin myös Veikko Portaankorva, Marja-Leena Tuura, Alpo
Alasuutari, Toivo Kinnunen ja
Seppo Laikari.

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n
jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua).
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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Puoluesihteerin assistentti • Sirje Haaranen
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki
Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Jäsenasiat
Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Asko Salminen • Välikylänkuja 81, 66400 Laihia
Puh: 0400 979 938 • asko.salminen@netikka.fi
ETELÄ-SAVO
Raimo Heinänen • Heinärikintie 2, 52110 Majavesi
Puh: 0500 139 979 • heinanenraimo@gmail.com
HELSINKI
Nuutti Hyttinen • Pienvillasaarentie 3 H 70, 00960 Helsinki
Puh: 0400 246 182 • nuutti.hyttinen@gmail.com
HÄME
Jari Ronkainen • Luotikuja 31, 16710 Hollola
Puh: 040 501 2569 • rakennuspalveluronkainenoy@hotmail.com
KAINUU
Ari Korhonen • Puh: 044 022 1828
ari.j.korhonen@gmail.com
KESKI-POHJANMAA
Arto Pihlajamaa • Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
Puh: 0400 167 832 • arto.pihl@kase.fi
KESKI-SUOMI
Tapani Mäki • Kukkumäentie 24, 40620 Jyväskylä.
Puh. 0400 204 453 • tapani.maki@jkl.fi
KYMI
Raul Lehto • Äyspäänrannantie 199, 49200 Heinlahti
Puh: 0400 479 869 • raul.lehto@luukku.com

LAPPI
Jyrki Savikuja • Puh: 040 511 0557
jyrki.savikuja@pp.inet.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Jari-Pekka Teurajärvi • Puh: 040 807 3847
teurajarvi@hotmail.com
PIRKANMAA
Mikko Nurmo • Sarvionkatu 13, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 841 5980 • mnurmo@gmail.com
POHJOIS-KARJALA
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
POHJOIS-SAVO
Pauli Ruotsalainen • Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224 • pauli@pauliruotsalainen.net
SATAKUNTA
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi
UUSIMAA
Pekka M. Sinisalo • Testamenttitie 14, 028810 Veikkola
Puh: 040 567 3945 • pekkasinisalo@hotmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Juhani Pilpola • Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050 380 9787 • juhani.pilpola@lieto.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

EDUSKUNTARYHMÄ

Jussi Halla-aho
GSM +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu
Avustaja Suomessa:
Heikki Tamminen • GSM: +35844 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi

Sampo Terho Eduskuntaryhmän pj. (09) 432 3185
Ritva Elomaa Eduskuntaryhmän 1. vpj. (09) 432 3022
Ari Jalonen Eduskuntaryhmän 2. vpj. (09) 432 3050

Pirkko Ruohonen-Lerner
GSM +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu
MINISTERIRYHMÄ
ULKOASIAINMINISTERI
Timo Soini • Puh: 0295 350 000 (vaihde)
timo.soini@formin.fi
OIKEUS- JA TYÖMINISTERI
Jari Lindström • Puh: 02951 6001 (vaihde)
jari.lindstrom@om.fi
PUOLUSTUSMINISTERI
Jussi Niinistö • Puh: 358 295 16001 (vaihde)
jussi.niinisto@defmin.fi
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI
Hanna Mäntylä • Puh: 0295 16001 (vaihde)
hanna.mantyla@stm.fi

PERUSSUOMALAISET NAISET

PUOLUEHALLITUS

Puheenjohtaja • Marja-Leena Leppänen
Puh: 040 775 1757
marja-leena.leppanen@perusnaiset.fi

Puheenjohtaja • Timo Soini
Puh: 050-511 3027 • timo.soini@ eduskunta.fi
1. Varapuheenjohtaja • Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134 • jussi.niinisto@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126 • hanna.mantyla@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi
Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

Sihteeri • Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi
www.perusnaiset.fi
PERUSSUOMALAISET NUORET
Puheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Suvi Karhu
Puh: 040 653 2960 • sihteeri@ps-nuoret.fi
www.ps-nuoret.fi

MUUT JÄSENET:
Jari Lindström • Puh: 0295 16001 (vaihde)
jari.lindström@om.fi

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE

Aleksi Hernesniemi • Puh: 050 549 1642
aleksi.hernesniemi@gmail.com

Puheenjohtaja • Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238 • paakari@jippii.fi

Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

OPINTOKESKUS PEKASUS
Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • suupohjanlaki@kotinet.com

Terhi Kiemunki • Puh: 040 7602975
terhikiemunki@hotmail.com

PERUSÄIJÄT

Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi

Puheenjohtaja • Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504 • harri.ahonen@perusaijat.fi

Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

PERUSYRITTÄJÄT

Jari Ronkainen • Puh: (09) 432 3141
jari.ronkainen@eduskunta.fi

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

Juho Eerola
Simon Elo
Tiina Elovaara
Teuvo Hakkarainen
Reijo Hongisto
Laura Huhtasaari
Ari Jalonen
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Kimmo Kivelä
Kari Kulmala
Jari Lindström
Rami Lehto
Maria Lohela
Anne Louhelainen
Pirkko Mattila
Leena Meri
Jani Mäkelä
Lea Mäkipää
Hanna Mäntylä
Martti Mölsä
Mika Niikko
Jussi Niinistö
Pentti Oinonen
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Jari Ronkainen
Veera Ruoho
Vesa-Matti Saarakkala
Sami Savio
Timo Soini
Ville Tavio
Maria Tolppanen
Kaj Turunen
Ville Vähämäki

(09) 432 3013
(09) 432 3018
(09) 432 3019
(09) 432 3040
(09) 432 3046
(09) 432 3045
(09) 432 3050
(09) 432 3060
(09) 432 3054
(09) 432 3075
(09) 432 3070
(09) 432 3088
(09) 432 3087
(09) 432 3092
(09) 432 3096
(09) 432 3102
(09) 432 3165
(09) 432 3109
(09) 432 3120
(09) 432 3126
(09) 432 3128
(09) 432 3129
(09) 432 3134
(09) 432 3131
(09) 432 3136
(09) 432 3042
(09) 432 3141
(09) 432 3144
(09) 432 3150
(09) 432 3149
(09) 432 3163
(09) 432 3177
(09) 432 3179
(09) 432 3187
(09) 432 3195

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA
Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas
050 574 1886 • antti.valpas@eduskunta.fi
Toimistosihteeri Päivi Ojala
050 574 2515 • paivi.ojala@eduskunta.fi
Tiedottaja Meri Leppänen
050 574 2139 • meri.leppanen@eduskunta.fi
Eduskuntasihteeri Maria Aalto
050 574 0217 • maria.aalto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Sivistysvaliokunta, Tarkastusvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
050 574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
Valtiovarainvaliokunta, Talousvaliokunta, Tulevaisuusvaliokunta

Kansainvälisten asiain sihteeri Maija Karjalainen
050 463 5942 • maija.karjalainen@eduskunta.fi
Ulkoasiainvaliokunta, Suuri valiokunta, Puolustusvaliokunta, kv-asiat

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
050 574 0215 • iiro.silvander@eduskunta.fi
Maa- ja metsätalousvaliokunta, Ympäristövaliokunta,
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Jouni Westling
050 462 8988 • jouni.westling@eduskunta.fi
Perustuslakivaliokunta, Lakivaliokunta, Hallintovaliokunta

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I
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